Mořidla Aquasol

Aquasol - vodní a rozpouštědlový systém mořidel
Společnost Becker Acroma Vám představuje novou řadu mořidel Aquasol, která jsou na založena
na bázi vodní či rozpouštědlové a jsou určena k okamžitému použití. Mořidla Aquasol se liší od
běžných mořidel svou jednoduchostí použití a vyznačují se velice dobrou světlostálostí. Lze je
použít na jakýkoliv typ dřevěných substrátů a dokončit nitrocelulózovým, polyuretanovým či vodou
ředitelným lakem. Mořidla Aquasol jsou vhodná pro všechny typy interiérového nábytku a jejich
doplňků na bázi dřeva.

Vlastnosti mořidel Aquasol
• Vynikající
• Vysoká

světlostálost v interiéru

transparentnost

•

Aplikovatelnost na jakýkoliv typ dřevěného podkladu

•

Aplikace ruční, či běžnými, k tomu určenými nástroji

•

Jednoduchost použití

Příprava povrchu
V závislosti na konečném vzhledu mořidla doporučujeme provést poslední broušení dřevěného podkladu
brusným papírem o zrnitosti P150-180.
Aplikace
Mořidlo je připraveno k okamžitému použití. Před
aplikací pouze důkladně promíchejte. Mořidla
Aquasol lze aplikovat ručně (houbou, štětcem atd.),
stříkáním nebo máčením. Pro stříkání doporučujeme menší průměr trysky cca 0,9 - 1,2 mm.
Množstvím naneseného mořidla upravte odstínové
odchylky podkladu, dle požadovaného odstínu ve
vzorkovníku.
Schnutí
Čas schnutí závisí na typu rozpouštědla, které bylo
pro mořidlo použito, ale obecně při 25°C je čas
schnutí:
• 3 - 4 hod. pro vodou ředitelné systémy
• 10 - 15 minut pro mořidla na acetonové bázi
• 1 nebo více hodin pro mořidla ředěné rozpouštědly pro polyuretanové nebo nitro systémy

Vrchní lak
Povrch je možné dokončit polyuretanovým, nitrocelulózovým, dvoukomponentním akryl-polyuretanovým a jedno či dvoukomponentním vodou ředitelným systémem. Pod polyesterové a UV systémy
aplikujte izolační základní lak (v každém případě
před konečnou aplikací proveďte předběžné testy).
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Váš prodejce:

Becker Acroma spol. s r. o.
Družstevní 56 | 594 01 Velké Meziříčí | Česká republika
Tel.: +420 566 501 411 | Fax: +420 566 520 310
info@becker-acroma.cz | www.becker-acroma.cz
Austrálie | Benelux | Bělorusko | Brazílie | Bulharsko | Kanada | Čína | Chorvatsko | Česká republika | Dánsko | Estonsko | Finsko | Francie | Německo | Velká Británie | Maďarsko | Malajsie | Indonézie | Island | Irsko | Izrael
Itálie | Lotyšsko | Litva | Nový Zéland | Norsko | Filipíny | Polsko | Portugalsko | Rumunsko | Rusko | Slovensko Slovinsko | Španělsko | Švédsko | Švýcarsko | Taiwan | Thajsko | Turecko | Ukrajina | USA | Vietnam

